
LEERGANG: EIGENHEID BINNEN HET ZORGLEEFPLAN

Ondersteuning in het praktisch vertalen van een individueel zorgleefplan
naar individuele zinvolle dagbesteding  
   
Wie zijn deze mensen op de foto’s? Wat ziet u letterlijk en wat roept het 
zien van deze mensen bij u op? Hoe vangen we de eigenheid van de indivi-
duele cliënt/bewoner in het zorgleefdossier en sluiten we in de praktische 
uitvoer hierop aan? 

Een zorgleefdossier is “slechts” een hulpmiddel om op het dagelijks contact 
met de cliënt/bewoner. Het geeft inzicht en informatie over het zinvol en 
mensgericht aan te kunnen sluiten, bij de individuele wensen, eigenheid 
en mogelijkheden van de individuele zorgafhankelijke mens.    

Eigenheid definiëren wij als het respecteren van het persoonlijke karakter, 
de identiteit en individualiteit. Ondanks verlies van fysieke, sociale en/
of mentale vermogens, worden wij aangesproken als uniek mens. Het 
zorgleefplan is een methodisch instrument om de eigenheid van de unieke 
persoonlijkheid, wensen, vragen en behoeften, te vertalen naar wat deze 
mens bedoelt en daarop te participeren.   

Onze ZORG voor de oudere mens. Mensbeeld heeft veel expertise opge-
daan in trainingen gericht op de begeleiding van kwetsbare mensen. Een 
groeiende én bijzonder boeiende doelgroep zijn de afhankelijke ouderen. 
Juist bij de oudere mens is betekenisvolle aandacht in het contact zo be-
langrijk voor het welbevinden. Onze trainingen gaan over contact en com-
municatie met (oudere afhankelijke en kwetsbare) mensen. In onze trainin-
gen komen we heel veel betrokken professionals tegen die zich met liefde, 
respect en plezier inzetten voor de (kwetsbare oudere) medemens. Het 
zijn de verhalen van deze professionals, over vaak kleine en waardevolle 
contactmomenten, waardoor de energie weer stroomt. Kleine momenten 
waardoor medewerkers beseffen waarom ze dit bijzondere vak beoefenen.  

U heeft de regie!
Essentieel in de aanpak van Mensbeeld staat het maatwerk. U heeft als op-
drachtgever de regie. Wij verdiepen ons in de context, de cultuur en aan-
wezige knowhow. Samen ontwikkelen we, desgewenst gedifferentieerd 
naar functies en kennis, een leergang die naadloos aansluit bij uw situatie. 
Werken met het zorgleefplan leidt vaak tot een cultuuromslag in denken, 
doen en laten. Wij besteden veel aandacht aan het  enthousiasmeren en in 
beweging krijgen van uw medewerkers. Immers, medewerkers veranderen 
een organisatie, directies niet!       

 Opbouw 
De basis leergang bestaat uit totaal 6 dagdelen*. 
* Op maat kunnen verschillende talent ontwikkelende trainingen worden ingevoegd 
en/of specifieke thema’s die binnen uw organisatie spelen en/of gerelateerd zijn aan de 
functie worden ontwikkeld en ingepast. Tevens is differentiatie naar functie en verant-
woordelijkheid mogelijk. 
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Overzicht items, verdeeld over 6 dagdelen:
- Het zorgleefplan als methodisch instrument
- Het zorgleefplan als Focus op welzijnsattitude: verkenning op praktijk 
   en functie.
- Zingeving: de vraag achter de vraag. 
- Zorgarrangementen, cliënten agenda, ZZP en wetgeving.
- Implementatiemodel: KIJK – WAT – HOE?  
- Integraal werken: praktisch aan de slag.
- Veranderkunde en samenwerking: zeg JA! 
- Niet vrijblijvend maar resultaatgericht.
- Praktisch en methodisch: van plan naar concrete acties. 
- Ombuigen van weerstanden, communicatie en contact. 
- Reflectie eigen ontwikkelingsproces en specifieke casuïstiek. 

Resultaat
Na afloop van deze leergang:
- heeft u zich verdiept in de begrippen welzijn, zzp, regelgeving 
 en zingeving, 
- bent u samen gaan kijken naar wat mensen daadwerkelijk nodig  
 hebben om deel te nemen aan de context waarin ze leven,
- bent u in staat deze begrippen te vertalen naar de praktijk,
- bent u zich bewust van de samenhang in functies, rollen, taken 
 en verantwoordelijkheden rondom welzijn,
- heeft u inzicht in het sturen op resultaat in plaats van het sturen 
 op product.
- heeft u concreet gewerkt met het creatief vertalen van praktijk   
 gerelateerde casuïstiek naar praktische uitvoering, 
- bent u in staat voorlichting te geven aan collega’s, vrijwilligers en  
 mantelzorg over welzijn, vertaald naar individuele aandacht en  
 activiteiten.   
- heeft u uw eigen rol in het proces met- en rond welzijn versterkt,  
- heeft u uw eigen kracht als zingevend mens (her)ontdekt, 
 aansluitend bij de belevingswereld en mogelijkheden van 
 de kwetsbare en afhankelijke mens. 

Voor wie?

De leergang is een modulaire incompany traject en kan op uw specifieke 
situatie en professionals, op maat worden afgestemd.  

Algemene informatie
Kerntrainers Jessica Smit, trainer – teammanager Zorg, Wonen & Welzijn 
  Arie Berkhof, trainer – eigenaar Mensbeeld 

Kwaliteit Mensbeeld werkt via de beroepscode van het NVO2. 
  De trainers staan geregistreerd in het Centraal Kort 
  Beroeps Onderwijs (CRKBO) en beschikken over een 
  VOG bewijs.

Certificaat De deelnemers aan het traject ontvangen een certificaat  
  van Bureau Mensbeeld.

Kosten  Uw investering in het modulaire incompany leertraject zal  
  op uw specifieke situatie op maat worden afgestemd.

Mensbeeld is aangesloten bij het 
Trainersplatform, Gcoach en werkt 
volgens de beroepscode van NV02         

Informatie
T  078 69 329 69

info@mensbeeld.nl
KvK 24.34.55.77  


